
178 ISSN 0326-2383

PALAVRAS-CHAVE: Alternanthera brasiliana, Alternanthera dentata, Amaranthaceae, Farmacobotânica,
Morfo-anatomia.
KEY WORDS: Alternanthera brasiliana, Alternanthera dentata, Amaranthaceae, Morpho-anatomy, Pharmaco-
bothanics.

* Autor a quem a correspondencia deve ser enviada. E-mail: margareth@smail.ufsm.br 

Latin American Journal of Pharmacy
(formerly Acta Farmacéutica Bonaerense)

Lat. Am. J. Pharm. 27 (2): 178-84 (2008)

Original article

Received: November 17, 2007
Accepted: February 3, 2008

Morfo-anatomia das Folhas de Alternanthera brasiliana
e Alternanthera dentata (Amaranthaceae)

Danielle F. PEREIRA 1, Ricardo B. ZANON 1,Gilberto D. ZANETTI 2,
Melânia P. MANFRON 2 & Margareth L. ATHAYDE 2*

1 Programa de Pos-Graduação em Ciências Farmacêuticas.
2 Departamento de Farmácia Industrial, Universidade Federal de Santa Maria,

Campus Universitário, 97105-900, Santa Maria, RS, Brasil.

RESUMO. Este trabalho tem como objetivo contribuir na diferenciação entre as especies Alternanthera
brasiliana (L.) Kuntze e Alternanthera dentata (Moench) Stuchlik (Amaranthaceae). As folhas de A. brasi-
liana e A. dentata apresentam características macroscópicas diferenciais relevantes no limbo (venação, for-
ma, cor e transparência) e no pecíolo em seção transversal. Microscopicamente A. dentata exibe uma cutí-
cula mais tênue e epiderme hipostomática e não anfiestomática como em A. brasiliana. Os tricomas são
maiores e ocorrem apenas na face abaxial em A. dentata. O parênquima esponjoso possui um maior núme-
ro de camadas de células em A. dentata, e os espaços intercelulares desta região topográfica são maiores do
que em A. brasiliana. Os feixes vasculares são do tipo colateral nas duas espécies analisadas, contudo, em
A. brasiliana ocorre uma calota de colênquima no pólo do floema. Em A. dentata, na região do feixe vascu-
lar central, ocorre colênquima subjacente às duas faces da epiderme, enquanto que em A. brasiliana o
colênquima ocorre apenas junto a epiderme abaxial. Todas estas características, quando analisadas em
conjunto, são significativas no controle botânico da qualidade destas espécies.
SUMMARY. “Morpho-anatomy of Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze and Alternanthera dentata (Moench)
Stuchlik (Amaranthaceae) Leaves”.  The objective of the present is to contribute to the differentiation between
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze and Alternanthera dentata (Moench) Stuchlik (Amaranthaceae) leaves. A.
brasiliana and A. dentata leaves presented relevant distinguishing macrocospic characteristics in the limb (vena-
tion, shape, color and transparency) and in petiole in transversal section. In the microscopy, A. dentata shows a
cuticle more tenuous, and hypostomatic and not amphistomatic epidermis as in A. brasiliana. Trichomes are big-
ger and occurs only in the abaxial face in A. dentata. Sponge parenchymas possess a bigger number of cells lay-
ers in A. dentata, and the intercellular spaces of this topographical region are bigger in this species than in A.
brasiliana. The vascular beams are of the collateral type in the two analyzed species, however in A. brasiliana a
collenchyma’s calotte occurs in the polar region of phloem. In A. dentata, in the region of the central vascular
beam, the collenchyma underlies the two faces of the epidermis, whereas in A. brasiliana collenchyma occurs
only next to abaxial epidermis. All these characteristics, when analised together, are significative in the botanical
quality control of these plants.

INTRODUÇÃO
A família Amaranthaceae compreende, apro-

ximadamente, 65 gêneros e 1000 espécies de
plantas herbáceas e arbóreas, anuais e perenes,
localizando-se em regiões tropicais, subtropicais
e temperadas 1. O gênero Alternanthera abran-
ge cerca de 170 espécies, possuindo represen-
tantes amplamente distribuídos pelo mundo 2,3.
Essas espécies são usadas na medicina tradicio-
nal de seus países com diversos fins terapêuti-

cos, incluindo o tratamento de infecções virais,
como hepatite, herpes simples, febre hemorrági-
ca e influenza, distúrbios gástricos, hepáticos,
renais e do aparelho respiratório, além do uso
como agente emoliente, antidiarréico, antiinfla-
matório, vermífugo, antimicrobiano e analgésico
2,4-7.

No Brasil ocorrem cerca de 30 espécies de
Alternanthera 8. Edwin & Reitz 9 destacam que
este gênero se caracteriza por apresentar espé-
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cies herbáceas, com folhas opostas, inflorescên-
cias em espigas e flores andróginas com esta-
mes soldados na base formando um tubo baixo.
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze e Alter-
nanthera dentata (Moench) Stuchlik comparti-
lham nomes populares como “perpétua”, “peni-
cilina” e “terramicina” 8-10. Estas duas espécies
apresentam grande semelhança morfo-anatômi-
ca. 

Dentre os estudos morfológicos mais recen-
tes envolvendo a especie A. brasiliana desta-
cam-se os de Delaporte et al. 11,12 e Duarte &
Debur 13. Apenas um estudo envolvendo morfo-
anatomia e histoquimica comparativa entre A.
dentata e A. brasiliana foi encontrado 14.

Nesse contexto, o presente estudo se justifica
de modo a colaborar no estabelecimento de di-
ferenças entre ambas as espécies, auxiliando as-
sim no controle botânico visto a utilização como
insumo farmacêutico. 

MATERIAIS E MÉTODOS
O material vegetal constituiu-se das folhas de

A. brasiliana e A. dentata, oriundas, respectiva-
mente, dos municípios de Santa Maria/RS e Flo-
rianópolis/SC, que foram cultivados em Santa
Maria sob as mesmas condições ambientais. A
coleta de A. brasiliana foi efetuada por Danielle
F. Pereira e a identificação pela Profª Drª Thais
Scotti do Canto-Dorow, do Departamento de
Botânica da Universidade Federal de Santa Ma-
ria. A. dentata foi coletada por Antonio Amaury
Silva Júnior (EPAGRI-SC) e identificada pelas
Professoras Elen Nunes Garcia e Silvia Rubin, da
Universidade Federal de Pelotas. As exsicatas
encontram-se depositadas no Herbário do De-
partamento de Biologia da Universidade Federal
de Santa Maria sob os registros SMDB 10039 re-
ferente à espécie A. brasiliana e SMDB 10100
para a espécie A. dentata.

Para a análise morfológica foi utilizado este-
reomicroscópico. A análise anatômica foi reali-
zada em seções paradérmicas e transversais das
folhas. As seções paradérmicas foram realizadas
em lâminas temporárias, com material fresco,
seccionado a mão livre. Para análise da seção
transversal  o  material botânico  foi  obtido de
folhas a partir do quinto nó. A região mediana-
apical foi fixada diretamente em etanol a 70%,
desidratada em série alcoólica ascendente de 70
a 96° GL, e incluída em blocos de hidroxietilme-
tacrilato 15,16. Com auxílio do micrótomo rotativo
foram realizadas seções de 4 mm, coradas com
azul de toluidina a 0,05% 17 .

Todas as seções foram analisadas conforme
Dickison 18 e Appezzato-Da-Glória & Carmello-
Guerreiro 19 e registradas por microfotografias
obtidas em microscópio com câmera digital, e
as lâminas permanentes depositadas no laminá-
rio do Departamento de Farmácia Industrial,
Centro de Ciências da Saúde, Universidade Fe-
deral de Santa Maria.

RESULTADOS
As folhas de A. brasiliana apresentam filota-

xia oposta, coloração vermelho-arroxeada, lim-
bo inteiro com 4,5 x 2,0 cm de forma elíptica ou
oblongo-lanceolada, consistência membranácea,
ápice agudo atenuado, base cuneata e com tri-
comas esbranquiçados do tipo viloso e em
quantidade significativa. A venação é do tipo pi-
nada, camptódroma, eucamtódroma, com última
marginal fimbriada e aréola pentagonal a irregu-
lar pouco evidente. O pecíolo é delgado, com
inserção marginal, forma circular e levemente
canaletado, atingindo 1,0 - 1,5 mm de compri-
mento (Fig. 1). 

As folhas de A. dentata apresentam filotaxia
oposta, coloração roxo-esverdeado, limbo intei-
ro com 7,0 x 4,0 cm de forma oblonga, ápice
agudo, consistência membranácea, base cunea-
ta, com poucos tricomas esbranquiçados e evi-
dentes pontos translúcidos irregulares. A ve-
nação é do tipo pinada, camptódroma, eucamp-
tódroma, com última marginal fimbriada e aréo-
la pentagonal a irregular bem demarcada. O pe-
cíolo é achatado, com inserção marginal, forma
côncava-convexa, atingindo 2,5 - 3,0 mm de
comprimento (Fig. 2).

Conforme análise microscópica em A. brasi-
liana toda a epiderme apresenta paredes sinuo-
sas e em A. dentata as paredes das células epi-
dérmicas são ondeadas (Fig. 3). Nas duas espé-
cies estudadas na face adaxial as células próxi-
mas às extremidades apresentam parede celular
reta e na face abaxial as células epidérmicas são
menores do que na face adaxial.

A. brasiliana apresenta epiderme uniestratifi-
cada anfiestomática, cutícula delgada, mais es-
pessa na região central do limbo e sem for-
mações epicuticulares (Figs. 4 A e C). Em A.
dentata a epiderme também é uniestratificada,
mas hipostomática, com cutícula mais delgada
que A. brasiliana, sem formações epicuticulares
(Figs. 5 A e C). As células epidérmicas de A.
brasiliana e A. dentata são pavimentosas com a
parede periclinal maior que a anticlinal e na re-
gião da nervura central estas células tendem a
ser ovóides (Figs. 4 A e 5 A). 
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Em A. brasiliana, na face adaxial, ocorrem
esparsos tricomas tectores unisseriados, de pare-
de predominantemente verrugosa, constituídos
de 3-5 células, com base simples e extremidade
afilada (Fig. 3 C). Também ocorrem alguns pou-
cos tricomas de parede lisa. Em A. dentata o
padrão descrito para os tricomas tectores é o
mesmo, contudo, estes tricomas estão constituí-
dos por 2-3 células e ocorrem de forma restrita
à face abaxial e em quantidade reduzida (Fig. 3
E). 

Em ambas as faces da epiderme de A. brasi-
liana ocorrem estômatos projetados da linha
epidérmica (Fig. 4 C), predominando estômatos
do tipo diacítico (Fig. 3 A). Adicionalmente a es-
ses estômatos também ocorrem os tipos anisocí-
tico e paracítico na face adaxial e anisocítico e
anomocítico na face abaxial. Em A. dentata os
estômatos também estão projetados da linha
epidérmica e ocorrem apenas na face abaxial
(Fig. 5 E). Estes estômatos são predominante-

Figura 1 . Aspectos
morfológicos das fol-
has de Alternanthera
brasiliana. A) Aspec-
to geral da folha. B)
Detalhe da face ada-
xial. C) Detalhe da
margem da folha. D)
Detalhe da face aba-
xial. E) Seção trans-
versal do pecíolo. Es-
cala: 0,2 mm. Legen-
da: 1. face adaxial; 2.
face abaxial.

Figura 2 . Aspectos
morfológicos das fol-
has de Alternanthera
dentata. A) Aspecto
geral da folha. B) De-
talhe da face adaxial.
C) Detalhe da mar-
gem da folha. D) De-
talhe da face abaxial.
E) Seção transversal
do pecíolo. Escala:
0,1 mm. Legenda: 1)
face adaxial; 2) face
abaxial.

mente diacíticos, contudo também podem ser
encontrados estômatos do tipo anisocítico e
anomocítico (Fig. 3 E, F). 

Tanto em A. brasiliana como em A. dentata
o mesofilo é heterogêneo, assumindo uma dis-
posição bifacial (Figs. 3 D, E e F, e 4 A e C). O
parênquima paliçádico é uniestratificado. O
parênquima esponjoso em A. brasiliana possui
2-3 camadas de células (Figs. 4 C e D), e em A.
dentata, é constituído de 3-4 camadas de célu-
las (Figs. 4 A e C). Nas duas espécies analisadas
as células de maior tamanho estão próximas à
paliçada e as células menores estão próximas à
epiderme abaxial. Neste parênquima o espaço
intercelular é irregular e as células estão mais
distantes entre si em A. dentata. Ainda no
parênquima esponjoso, próximo ao parênquima
paliçádico, nas duas espécies, ocorrem idioblas-
tos com cristais muito frágeis que assumem a
forma de drusas (Figs. 4 A e D e 5 A). 

Os feixes em A. brasiliana são do tipo cola-
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Figura 3. A) Seção da face adaxial da folha de Alternanthera brasiliana em vista paradérmica. B e C ) Seção da
face abaxial da folha de Alternanthera brasiliana em vista paradérmica. D) Seção da face adaxial da folha de
Alternanthera dentata em vista paradérmica. E e F) Seção da face abaxial da folha de Alternanthera dentata
em vista paradérmica. Escala 20 µm. Legenda: 1) células epidérmicas; 2) estômatos; 3) tricomas. 

teral fechado, sendo que ocorre formação de te-
cido colenquimático junto ao pólo floemático
(Fig. 4 B). Os feixes em A. dentata são do tipo
colateral aberto (Fig. 5 B). A região da nervura
central em A. brasiliana apresenta formato pla-
no-côncavo (Fig. 4 A) e em A. dentata apresen-
ta forma biconvexa (Fig. 5 A). O feixe vascular
em A. brasiliana encontra-se protegido por uma
bainha de células parenquimáticas. Junto à epi-
derme abaxial ocorrem 2-3 camadas de colên-
quima do tipo angular (Fig. 4 A). Em A. dentata
o feixe vascular também encontra-se protegido
por uma bainha parenquimática. Seguindo a
epiderme, na face adaxial, tem-se a formação de
até duas camadas de colênquima e abaixo da
epiderme na face abaxial, ocorrem 3-5 camadas
de colênquima (Fig. 5 A). Os feixes secundários
e os de menor ordem seguem o mesmo padrão
do feixe da nervura central, apresentando uma
bainha parenquimática bem delimitada, caracte-
rizando o tipo C4 desta família (Figs. 4 C e D e
5 C e D).

DISCUSSÃO
Procurou-se estabelecer padrões morfo-

anatômicos capazes de diferenciar Alternanthe-
ra brasiliana de Alternanthera dentata, uma
vez que estas espécies apresentam diferenças
sutis entre si, acarretando grande dificuldade

quanto às suas corretas identificações. A tênue
diferença entre as espécies fez com que as mes-
mas fossem consideradas por alguns autores co-
mo uma única espécie 10. Entretanto, no presen-
te estudo pode-se verificar aspectos morfológi-
cos e anatômicos que auxiliam em uma diferen-
ciação consistente entre ambas as espécies.

A forma, cor e a transparência (com ou sem
pontuações translúcidas) do limbo são as carac-
terísticas morfológicas que mais se diferenciam
entre estas duas espécies. A venação é concor-
dante, mas a aréola em A. brasiliana é bem de-
marcada enquanto que em A. dentata é pouco
evidente. Da mesma forma, o pecíolo em seção
transversal é bastante distinto entre as duas es-
pécies analisadas. Os resultados obtidos estão
de acordo com os caracteres morfológicos des-
critos para a família, que destacam a presença
de folhas simples e inteiras, sem estípulas e com
filotaxia oposta ou alterna 20-24.

As características epidérmicas constituem-se
em bons marcadores anatômicos para a autenti-
cidade de drogas vegetais. A ocorrência e as ca-
racterísticas dos tricomas, por exemplo, são
muito utilizadas na diagnose de drogas vegetais.
Metcalfe & Chalk 25 consideram que a classifi-
cação do tipo de tricoma tem valor taxonômico,
por se tratar de uma característica constante pa-
ra uma determinada espécie vegetal. Oliveira et
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al. 26 afirmam que estas estruturas epidérmicas
revestem-se de grande valia na diagnose de inú-
meras drogas vegetais, principalmente quando
as mesmas apresentam-se fragmentadas ou mes-
mo pulverizadas. Diversos autores destacam que
os tricomas como anexos epidérmicos reduzem
a transpiração, pois produzem uma camada de
ar que retém vapor junto à lâmina foliar 18,27,28.
Os tricomas tectores nas duas espécies de Alter-
nanthera analisadas neste trabalho são muito
semelhantes do ponto de vista anatômico, dife-
renciando-se basicamente no número de células
que os constituem e também na densidade em
que se encontram. 

A presença de estômatos nas duas faces epi-
dérmicas, como em A. brasiliana, ou somente

Figura 5. A) Seção transversal da região central da
folha de Alternanthera dentata. B) Seção transversal
da região central da folha de A. dentata evidenciando
o feixe vascular. C) Seção transversal da região lateral
da folha de A. dentata. D) Seção transversal da região
lateral da folha de A. dentata evidenciando região de
feixe vascular. E) Seção transversal da região lateral
da folha de A. dentata evidenciando estômato. Esca-
la: 20 µm. Legenda: 1) epiderme face adaxial; 2) epi-
derme face abaxial; 3) estômato; 4) colênquima; 5)
parênquima paliçádico; 6) parênquima esponjoso; 7)
feixe vascular; 8) floema; 9) xilema; 10) drusa.

Figura 4. A) Seção transversal da região central da
folha de Alternanthera brasiliana. B) Seção transver-
sal da região central da folha de A. brasiliana eviden-
ciando o feixe vascular. C-D) Seção transversal da re-
gião lateral da folha de A. brasiliana. Escala: 20 µm.
Legenda: 1) epiderme da face adaxial; 2) epiderme
da face abaxial; 3) estômato; 4) colênquima; 5)
parênquima paliçádico; 6) parênquima esponjoso; 7)
feixe vascular; 8) bainha parenquimática; 9) floema;
10) xilema; 11) drusa; 12) tricoma. 

em uma das faces, como em A. dentata, é rele-
vante em trabalhos de autenticidade de plantas
medicinais, como salientam Garcia et al. 29. Estes
autores verificaram estômatos nas duas faces da
epiderme foliar em Phyllanthus tenellus, en-
quanto que em Phyllanthus niruri observaram
estômatos somente na face abaxial da epiderme.
A classificação em anfiestomática está de acordo
com o padrão descrito para Amaranthaceae 30.
Duarte & Debur 13 descreveram para A. brasilia-
na estômatos anomocíticos e diacíticos. Contu-
do, nesse estudo, foram encontrados, além dos
dois tipos identificados pelos autores anteriores,
estômatos paracíticos e anisocíticos, porém em
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menor ocorrência. Delaporte et al. 12 relataram,
para A. brasiliana, a existência exclusiva de
estômatos anomocíticos. Em estudos com a es-
pécie A. tenella, Ferreira et al. 31 identificaram
estômatos do tipo diacíticos. Bona 32 relatou a
prevalência do tipo diacítico nas espécies A.
aquática e A. philoxeroides, entretanto, também
foram encontrados estômatos anomocíticos nes-
ta espécie. Por outro lado, a maior ou menor si-
nuosidade das paredes das células epidérmicas,
como ocorre nas espécies estudadas, constitui-
se em um caráter adaptativo contra a perda ex-
cessiva de água 33.

O mesofilo dorsiventral é comum em Ama-
ranthaceae 30. Este padrão anatômico foi encon-
trado nas duas espécies analisadas. O parênqui-
ma paliçádico formado por uma camada de cé-
lulas em A. brasiliana e em A. dentata também
foi verificado em A. tenella 31. 

Metcalfe & Chalk 30 descreveram as drusas
como estruturas comuns em Alternanthera. Em
A. tenella foi confirmada a presença de drusas
entre os feixes vasculares 31. Duarte & Debur 13

confirmaram essas estruturas em A. brasiliana
em idioblastos e, igualmente, as espécies estu-
dadas apresentam igual característica, estando,
entretanto, em maior quantidade em A. dentata.
A localização dos idioblastos contendo drusas é
bastante variada, havendo uma tendência a se
situarem próximas aos vasos de médio e peque-
no porte. Diversos autores atribuem valor ta-
xonômico a presença de cristais, sendo a forma,
a constituição química e a localização destas es-
truturas relevantes na taxonomia e na autentici-
dade de drogas vegetais 18,25,28,29,34-37. 

O feixe vascular das duas espécies de Alter-
nanthera analisadas é do tipo colateral, contudo
a presença de colênquima no pólo floemático
de A. brasiliana é uma característica significati-
va que pode ser útil no controle de qualidade

entre estas espécies. Duarte & Debur 13 citam o
padrão colateral para A. brasiliana e salientam a
ocorrência de esclerênquima no feixe vascular
central. A ocorrência de tecido colenquimático
ou esclerenquimático, junto ao feixe vascular
central desta planta, possivelmente deve-se a re-
gião em que a folha foi seccionada para as aná-
lises anatômicas. 

CONCLUSÕES
As folhas de A. brasiliana e A. dentata apre-

sentam características macroscópicas diferenciais
relevantes como a forma, a cor e a transparência
do limbo, bem como a venação que, apesar de
concordante, somente em A. brasiliana a aréola
é bem demarcada. O pecíolo, em seção trans-
versal, é levemente canaletado em A. brasiliana
e côncavo-convexo em A. dentata. 

Microscopicamente A. dentata exibe uma cu-
tícula mais tênue, e epiderme hipostomática e
não anfiestomática como em A. brasiliana. Os
tricomas são maiores e ocorrem apenas na face
abaxial em A. dentata. O parênquima esponjoso
possui um maior número de camadas de células
em A. dentata e também os espaços intercelula-
res desta região topográfica são maiores nesta
espécie. Os feixes vasculares são do tipo colate-
ral nas duas espécies analisadas, contudo em A.
brasiliana ocorre uma calota de colênquima
junto ao pólo floemático. Em A. dentata, na re-
gião do feixe vascular central, ocorre colênqui-
ma subjacente às duas faces da epiderme, en-
quanto  que  em  A. brasiliana o   colênquima
ocorre apenas junto a epiderme abaxial. Estas
características, quando analisadas em conjunto,
auxiliam na autenticidade e na diferenciação en-
tre A. brasiliana e A. dentata, sendo caracteres
úteis na padronização botânica destas folhas co-
mo insumos farmacêuticos.
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